ZARZĄDZENIE NR 38/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na "ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO POLEGAJĄCYCH NA
ZASTĘPSTWIE PROCESOWYM I DORADZTWIE W ZAKRESIE ZASTĘPSTWA
PROCESOWEGO W POSTĘPOWANIU O ZWROT NADPŁATY W PODATKU OD
TOWARÓW I USŁUG (VAT), POPRZEDZONEGO KOMPLEKSOWĄ ANALIZĄ
ZASADNOŚCI ROSZCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA PRZED
ORGANAMI ORZEKAJĄCYMI I SĄDAMI".
Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami: Dz. U z 2013 r. poz 984, poz. 1047
i poz. 1473) oraz § 2 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec,
zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję komisję do przygotowania, i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, na świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym
i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od
towarów i usług (vat), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem
postępowania przed organami orzekającymi i sądami w związku postępowaniem o zwrot nadpłaconego
podatku VAT, w następującym składzie:
- Przewodniczący Komisji - Robert Rzepnicki;
- Sekretarz Komisji - Małgorzata Gawlik;
- Członek Komisji - Joanna Kowalczyk.
§ 2. Komisja przygotuje i przeprowadzi postępowanie zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej wprowadzonym Zarządzeniem Nr 84/12 Prezydenta Miasta
Bolesławiec, z dnia 27.02.2012 r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji
Miejskich.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie
Informacji Publicznej.
- RR/RR
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie, kierownik zamawiającego obowiązany jest powołać
komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert, jeżeli wartość zamówienia jest większa
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Gminy Bolesławiec (zwanej dalej Zamawiającym)
usług polegających na zastępstwie procesowym oraz doradztwiew zakresie zastępstwa procesowego
w związku postępowaniem o zwrot nadpłaconego podatku VAT.
Wartość przedmiotowego zamówienia ustalona została na kwotę 1 533 600 zł,co stanowi równowartość
362 990,84 euro.
Wykonawca: Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. komandytowa, al. Jana
Pawła II 19, 00-854 Warszawa.
Postępowanie prowadzone będzie w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszego zarządzenia uznaje się za uzasadnione.
– RR/RR
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